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Emitent české vinařské záxodya. s.,Ič: 602193182" sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská
č.p.7|I3,PSČ 160 16zapsaný voRvedenémM soudem vPrazeodd. B, vI.2357 oznamuje
v souladu s ust. $ 125 odst. 1zákona č. 25612004 sb.,

že ke dni 4. ledna 2013 byl zpracován návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku
dceřiné společnosti VINIUM a.s.' na záklaďě rozhodnutí představenstva emitenta mimo
běžné zasedání představenstva s ohledem na ustanovení $ 190 odst. 1 . zákona č. 5l3ll991 Sb.
v aktuálním znění (obch. zákonik) při výkonu působnosti valné hromady společnosti VINIUM
a.s' se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, okres Břeclav, PSČ 691 06, IČ: 469 0OI95 ,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně ' oddíl B, vl. 823 , jakožto
jediného vlastníka 230000 ks kmenových nekotovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě
jedné 1000,- Kč, vlistinné podobě, jejichž celková hodnota odpovídá základnimu kapitálu
společnosti ve výši 230.000.000,- Kč bylo rozhodnuto o tom, že 1. všechny stávající akcie
VINIUM a.s. se spojují do jedné listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 230.000.000,_
Kč, 2. o zétměru snížit základni kapitál VINIUM a.s. o částku 179.000.000'- Kč, tedy z částky
ve výši 230.000.000,-Kč na částku základniho kapitálu ve výši 51.000.000,- Kč (slovy padesát
jedna milionu korun) v souladu s č1. 26 odst. 6 písmeno a) platných stanov VINIUM a.S. na
řešení úhrady vykézané ztráty společnosti VINIUM a.S. 

's 
tím, že částka odpovídající snížení

základního kapitálu bude výhradně použita k úhradě VINIUM a.s. vykazované ztráty
minulých let.

V ostravě dne 7. I.20I3

předseda představenstva

lng. Miroslav Kurka

Vnitřní informace emitenta se neřejňuje na finančním Serýeru www.ipoint.cz. v sekci idormace emitentů, na
URL adrese www.cvz.cz v sekci dokumený ke stažení, oddíl soubory ke stažení' na stránkách www.cnb.cz v sekci
ČtvB - Dohled - Výkon dohledu - informační povinnosti - Informační povinnosti emitentů cenných papírů a
dalších osob vůči České nórodní bance

vinařské závody




